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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان    

  
  مقدمة  -أوال   

ــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      - ١ ــشأ اجمللــس  ) ٢٠١١ (١٩٩٦يقــدم هــذا التقري الــذي أن
مـدهتا سـنة واحـدة، وطلـب إيلَّ أن      مبوجبه بعثة األمم املتحدة يف جنـوب الـسودان لفتـرة أوليـة              

ومـدد اجمللـس،    . أقدم إليه تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ الوالية املنوطة هبـا كـل أربعـة أشـهر                 
، وطلــب إيلّ أن ٢٠١٣يوليــه / متــوز١٥، واليــة البعثــة حــىت )٢٠١٢ (٢٠٥٧مبوجــب قــراره 

يــع عناصــر البعثــة؛ نــشر مج: أُواصــل تقــدمي تقــارير فــصلية عــن آخــر التطــورات حــول مــا يلــي 
وتشكيل القـوات؛ وتنفيـذ اسـتراتيجية محايـة املـدنيني؛ ومعـايري البعثـة يف تنفيـذ الواليـة؛ ودعـم                    
ــدوليني يف        ــشركاء اإلقليمــيني وال ــسالم؛ والتعــاون مــع ال ــاء ال ــة األمــم املتحــدة ملهــام بن منظوم

ومـات مـستكملة    ويقدم هذا التقريـر معل    . التصدي للتهديد الذي يشكّله جيش الرب للمقاومة      
نــوب الــسودان منــذ تقريــري املــؤرخ بـشأن هــذه اجلوانــب، وعــن التطــورات الــيت جـدت يف ج  

مـارس  / آذار٨، مبا يف ذلك األحداث الـيت وقعـت حـىت           )S/2012/820(نوفمرب  /تشرين الثاين  ٨
٢٠١٣.  

    
  التطورات السياسية  -ثانيا   

امــة املؤســسات الوطنيــة،  يف جمــال إق٢٠١٢علــى الــرغم ممــا أحــرز مــن تقــدم يف عــام    - ٢
وقـد انـدلع صـراع قبلـي        . استهل جنوب الـسودان العـام اجلديـد وهـو يواجـه حتـديات جديـدة               

 /جديــد يف واو، واليــة غــرب حبــر الغــزال، ويــاي، واليــة وســط االســتوائية، يف كــانون األول  
ــبحريات يف كــانون ا     ــة ال ــك، والي ــسمرب، وكــذلك يف رمبي ــايندي ــاير، يف حــني راح حنــو   /لث ين

شخص ضحايا لغارة مميتة هبدف سرقة املاشية تعرضت من جرائهـا واليـة جـونقلي مـرة        ١٠٠
 
  

 .٢٠١٣مارس /آذار ١٢أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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كمــا أن احلـادث املؤســف املتمثــل يف قيـام اجلــيش الــشعيب   . أخـرى إىل أزمــة ذات أبعـاد كــبرية  
لتحرير السودان بإسقاط طائرة هليكوبتر تابعـة للبعثـة، يف واليـة جـونقلي، سـلط الـضوء علـى                 

علـى الـرغم مـن أن احلكومـة     و. شعيب حتـديات يف جمـال القيـادة والـسيطرة        ما يواجهه اجليش الـ    
واصــلت اختــاذ خطــوات هامــة حنــو ترســيخ الدميقراطيــة، فقــد قابــل ذلــك تــصعيد لالنتــهاكات  

عـدم تنفيـذ   إن ويف الوقـت نفـسه، فـ   . اخلطرية حلقوق اإلنـسان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        
لـيت أفيـد بوقوعهـا      اوتكرر املناوشات    ،سبتمرب/أيلول ٢٧ ةاتفاقية التعاون مع السودان، املؤرخ    

ــالتوتر      ــشبع ب ــاخ امل ــن املن ــا م ــاطق احلــدود، فاقم ــك إ . يف من ــا أدى ذل ــات  كم ــادة التوقع ىل زي
ءا بالنــسبة إىل جنــوب الــسودان يف ضــوء تــأخر اســتئناف إنتــاج الــنفط وتوقــع  االقتــصادية ســو

  .قبل املنظوراستمرار تطبيق تدابري التقشف احلالية يف املست
. وعلى الرغم من هذه التحديات، ال تزال هناك بوادر واضـحة للقـدرة علـى الـصمود           - ٣

ــسياسية          ــات ال ــن العملي ــد م ــوس يف العدي ــدم ملم ــق تق ــسودان يف حتقي ــوب ال ــتمر جن ــد اس فق
االنتقالية الرئيسية، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باألعمـال التحـضريية لتعـداد الـسكان، واالنتخابـات            

واختـذ الـرئيس سـلفا كـري     . ة، وعملية مراجعة الدستور الوطين، وإقرار التشريعات اهلامـة    الوطني
ــاين ٢١ففــي . خطــوات هامــة حنــو إصــالح القطــاع األمــين    ــاير / كــانون الث ، أصــدر ٢٠١٣ين

ــشعيب ا     ــواب رؤســاء أركــان اجلــيش ال ــه    مراســيم باســتبدال ن ــا جمموع ــاء م ــا، وإعف ــستة مجيع ل
كمـا أنـشأت املراسـيم ثالثـة قطاعـات إقليميـة            . وات املـسلحة  جنراال مـن مناصـبهم يف القـ        ٣٥

للجيش الشعيب يف واليـات حبـر الغـزال الكـربى، وأعـايل النيـل الكـربى، واالسـتوائية الكـربى،            
ويف مرسـوم   . ويرأس كل منها فريق، وتوجـد مقارهـا يف واو وملكـال وتوريـت، علـى التـوايل                 

 آخــرين مــن كبــار املــسؤولني يف اجلــيش ١١٨فربايــر، مت إعفــاء / شــباط١٤منفــصل، صــدر يف 
وهتـدف هـذه التغـيريات إىل إنعـاش         . الشعيب من اخلدمة الفعلية ووضعهم على قائمـة االحتيـاط         

وتنفذ أيـضا تغـيريات مماثلـة يف دائـرة الـشرطة            . القيادة وتبسيط اهليكل امليداين للقوات املسلحة     
وأُعفـي أيـضا   . ونائـب املفـتش العـام     الوطنية جلنوب السودان، حيـث مت اسـتبدال املفـتش العـام             

  .عدد من كبار ضباط الشرطة من مناصبهم
ويف ظل عودة ظهور التوتر القبلي يف عدة مناطق مـن البلـد، بـدأ نائـب الـرئيس ريـك                       - ٤

ــة        ــع مــستويات احلكوم ــا مجي ــشارك فيه ــضميد اجلــراح، ت ــة وت ــة للمــصاحلة الوطني مــشار عملي
ينــاير، وافــق جملــس الــوزراء علــى مبــادرة إطــالق هــذه   / كــانون الثــاين٨ويف . واجملتمــع املــدين

واسـتهدف مـؤمتر كـبري      . العملية، مبيزانيـة قـدرها مثانيـة ماليـني مـن جنيهـات جنـوب الـسودان                
  .أبريل إعطاء دفعة لبدء عملية على نطاق أوسع للمصاحلة يف جنوب السودان/عقد يف نيسان
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  إنشاء املؤسسات الوطنية    
ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٢ففي  . الوطنية ملراجعة الدستور بطيئة   ظلت أعمال اللجنة      - ٥

وافقت اللجنة على إنشاء ست جلان فرعية ملراجعـة خمتلـف أبـواب الدسـتور االنتقـايل، وتنفيـذ            
فربايـر، صـوتت اجلمعيـة التـشريعية     / شـباط ٢٦ويف . محالت للتربيـة الوطنيـة واملـشاركة العامـة      

، ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين٨ اللجنــة، والــيت انتــهت يف الوطنيــة باإلمجــاع علــى متديــد واليــة
  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١وذلك ملدة سنتني حىت 

ــاين ٩ويف   - ٦ ــوطين     / كــانون الث ــراح مــن املكتــب ال ــوزراء علــى اقت ــاير، وافــق جملــس ال ين
اد ونظـرا ألن امليزانيـة املتوقعـة للتعـد        . ٢٠١٤لإلحصاء بإجراء تعداد سكاين وطين خـالل عـام          

  مليـــون دوالر، فقـــد اتـــصل املكتـــب بالبعثـــة لتقـــدمي الـــدعم اللوجـــسيت واألمـــين ٩٢,٤تبلـــغ 
وسـوف يكـون هـذا الـدعم مهمـا بـالنظر            . ما يلزم، وذلك بالتنسيق مع شركاء آخرين       حسب

  .إىل أن االنتخابات تعتمد على إجراء التعداد بنجاح ويف الوقت املناسب
، ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٢خابـات مكاتبـها يف      وافتتحت املفوضية الوطنيـة لالنت      - ٧

 / تـشرين األول   ٣١وا الـيمني الدسـتورية لتـويل مهـام عملـهم يف             دبعد أن كـان أعـضاؤها قـد أ        
ــوبر  ــة      . ٢٠١٢أكت ــنظم االنتخابي ــة لل ــهم املؤســسة الدولي ــدوليون، ومــن بين ــشركاء ال ــدم ال وق

وتعتـزم اللجنـة إنـشاء      . كاتـب واملعـدات   ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، التمويـل للم       
فرباير طلب رئيس اللجنة رمسيا من األمم املتحـدة         / شباط ١٢ويف  . مكاتب يف الواليات العشر   

  .٢٠١٥تقدمي الدعم التقين والتشغيلي واللوجسيت لالنتخابات اليت سُتـجرى عام 
ففـي  . ة بالتقرير ونشطت اجلمعية التشريعية الوطنية مبوجه خاص خالل الفترة املشمول          - ٨

األحــزاب ديـسمرب، أقــر اجمللـس أمسـاء مثانيــة مـن األعـضاء التــسعة يف جملـس       / كـانون األول ١١
 فيهـا مجيـع األحـزاب الرئيـسية وتنـاط هبـا مـسؤولية تـسجيل وتنظـيم                   لالسياسية، وهو هيئة متثَّـ    

ـــّين آخــر أعــضائها يف وقــت الحــق      ــد ُع ــسياسية، وق ــضا   . األحــزاب ال ــة أي واعتمــدت اجلمعي
، ومـشروع قـانون البنـك       ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٩مشروع قانون الطاقة والتعدين يف      

وعقــب جلــسات اســتماع   . ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين ٢٢الزراعــي جلنــوب الــسودان يف   
نــوفمرب، عــرض علــى اجلمعيــة ثالثــة مــشاريع قــوانني حــول وســائل   /عقــدت يف تــشرين الثــاين

ة اإلذاعة والتلفزيون، واحلـق يف احلـصول علـى املعلومـات،             وهي مشاريع قوانني هيئ    -اإلعالم  
وُعـــرضت أيــضا مــشاريع قــوانني عــن إدارة عائــدات الــنفط، وجلنــة  . وســلطة وســائل اإلعــالم

اإليدز، وصـالحيات وامتيـازات أعـضاء الربملـان، واملنظمـات غـري             /فريوس نقص املناعة البشرية   
 على سـبع مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة        احلكومية الطوعية واإلنسانية، وقد مت التصديق     

  .املتعلقة بالعمل القسري، والتمييز، واحلق يف املفاوضة اجلماعية
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ديسمرب، ويف إطـار ممارسـة اجلمعيـة التـشريعية الوطنيـة مهامهـا              / كانون األول  ١١ويف    - ٩
لعنـف يف   الرقابية، اسُتــدعي حـاكم واليـة غـرب حبـر الغـزال لـإلدالء بـشهادته بـشأن تـصعيد ا                     

 أشـخاص  ١٠وُشـكلت يف الوقت نفسه جلنة حتقيـق مؤلفـة مـن     . ديسمرب يف واو  /كانون األول 
لتقصي احلقـائق للتحقيـق يف األحـداث، علـى الـرغم مـن أن أنـشطة اللجنـة قـد ُعــلقت عقـب                         

  .تزايد األعمال العدائية
  

  تدابري مكافحة الفساد    
دان بـاليوم الـدويل ملكافحـة الفـساد         ديسمرب، احتفل جنـوب الـسو     / كانون األول  ٧يف    - ١٠

وأعلن رئيس جلنـة مكافحـة الفـساد يف         . “حنو جنوب السودان اخلايل من الفساد     ”حتت شعار   
جنــوب الــسودان أن مــشروع قــانون مكافحــة الفــساد، الــذي مــن شــأنه متكــني هيئــة مكافحــة  

 كــانون ٦الفــساد مــن مالحقــة قــضايا الفــساد بــشكل مــستقل، قــد قُـــدم إىل الــرئيس كــري يف   
  .ديسمرب للتوقيع عليه/األول
ويف الوقــت نفــسه، واصــلت اجلمعيــة التــشريعية الوطنيــة مناقــشة تقــارير املراجــع العــام   - ١١

وأوصـت بـأن حتقـق هيئـة مكافحـة الفـساد يف عـدد مـن             . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧للحسابات لعامي   
  .القضايا الناشئة عن املمارسات احملاسبية للحكومة السابقة جلنوب السودان

    
  احلالة االقتصادية  -ثالثا   

نظــرا لعــدم اســتئناف إنتــاج الــنفط، مــا زالــت احلالــة االقتــصادية يف جنــوب الــسودان     - ١٢
وظلت تدابري التقشف املايل سارية، وما زالـت تـؤثر سـلبا علـى اخلـدمات العامـة            . صعبة للغاية 

مــع امليزانيــة الوطنيــة ومتاشــيا . النمــو االقتــصادي وفــرص العمــلحتــد مــن واالســتثمار، وبالتــايل 
 /يوليـه وكـانون األول    /، بلغ متوسط نفقات احلكومة الشهرية بني متوز       ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  

 مليـون مـن جنيهـات جنـوب الـسودان، أو أقـل مـن اإلنفـاق                  ٥٠٠ ما مقداره    ٢٠١٢ديسمرب  
واسـتمر اسـتقرار معـدالت      . ٢٠١٢-٢٠١١ يف املائة، خالل الـسنة املاليـة         ٤٠الشهري بنحو   

ــض ــصرف األجــنيب الت ــسبة  ويف حــني أن األســعار تز . خم وأســعار ال ــا بن ــد حالي ــة ٢٥ي  يف املائ
ــا ــه يف كـــانون األول   عمـ ــت عليـ ــسمرب /كانـ ــسبيا منـــذ     ٢٠١١ديـ ــستقرة نـ ــد ظلـــت مـ ، فقـ

  .يونيه/حزيران
وقـد تـضاعف    . وتواصل احلكومة تنفيذ إصـالحات ماليـة مقترنـة بـإجراءات التقـشف              - ١٣

 مليونا من جنيهات جنوب الـسودان       ٦٠ ليصل إىل ما يربو على       حتصيل اإليرادات غري النفطية   
 يف املائـة    ١٢والـيت تغطـي      (٢٠١٢ديـسمرب   /يوليه وكـانون األول   /يف الشهر يف الفترة بني متوز     
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ولزيـادة الـشفافية املاليـة،     . ٢٠١١، باملقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن عـام              )من اإلنفاق احلكـومي   
  .يزانية بشكل منتظم، ومت تشديد ضوابط اإلنفاقجيري نشر تقارير فصلية عن تنفيذ امل

وجتري احلكومة نقاشا مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وغريمها مـن الـشركاء                - ١٤
ويف حني أن توفري هذا الدعم املدار خارجيا ميكـن أن يـسد             . الدوليني بشأن إدارة دعم امليزانية    

ــع صــندو       ــإن املفاوضــات م ــة، ف ــن عجــز املوازن ــشأن الوصــول إىل    جــزءا م ــدويل ب ــد ال ق النق
الــصندوق االســتئماين للحــد مــن الفقــر وحتقيــق النمــو مل ختتــتم حبلــول هنايــة الفتــرة املــشمولة      

  .بالتقرير، ومل جير احلصول حىت اآلن على أي تعهدات أخرى
    

  املسائل اإلقليمية  -رابعا   
  العالقات بني السودان وجنوب السودان    

ــرة املــشم   - ١٥ ــسودان     شــهدت الفت ــوتر العالقــات بــني جنــوب ال ــدا مــن ت ــالتقرير مزي ولة ب
 حـىت   ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧والسودان، إذ توقـف تنفيـذ تـسع اتفاقيـات تعـاون موقعـة يف                

مارس، حينما قرر البلـدان تفعيـل املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة واملرتوعـة الـسالح، وإنـشاء                 /آذار ٨
 إىل الـسودان، يف     تووجه جنوب السودان اهتاما   . اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها     

. مناســـبات عـــدة، بـــإجراء عمليـــات قـــصف جـــوي وشـــن عمليـــات بريـــة تـــوغال يف أراضـــيه
ينـاير، قـدم جنـوب الـسودان شـكوى رمسيـة            / كـانون الثـاين    ٤ديـسمرب و    /كانون األول  ١ ويف
ن يـشكل، يف    جملس األمن بشأن قصف جوي مزعوم يف املناطق احلدوديـة، مـا مـن شـأنه أ                 إىل

  ).٢٠١٢ (٢٠٤٦حال تأكيده، انتهاكا لقرار جملس األمن 
  

  العالقات اخلارجية والعالقات الدبلوماسية    
نــوفمرب، قُـــبل جنــوب الــسودان رمسيــا عــضوا يف املــؤمتر الــدويل  / تــشرين الثــاين٢٦يف   - ١٦

ة شــرق ولكــن الطلــب الــذي تقــدم بــه لالنــضمام إىل مجاعــ . املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى 
  .أفريقيا ما زال قيد النظر من قبل جملس وزراء تلك اجلماعة

ويف االجتماع الوزاري الثاين ملبادرة االحتاد األفريقـي للتعـاون اإلقليمـي للقـضاء علـى                  - ١٧
ــاير يف جنــوب الــسودان، أعلــن  / كــانون الثــاين١٥جــيش الــرب للمقاومــة، الــذي عقــد يف    ين

دي إضـايف يف قـوة العمـل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد               جنـ  ٥٠٠جنوب السودان أنـه سيـساهم بــ         
ويعقـد وزراء الـدفاع يف الـدول        .  فـرد  ١ ٠٠٠األفريقي، وبذلك تـصل مـسامهته اإلمجاليـة إىل          

  .٢٠١٣مارس /األعضاء يف تلك القوة اجتماعا يف جوبا يف منتصف آذار
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  التعاون فيما بني البعثات    
ســتراتيجية األمــم املتحــدة ملكافحــة جــيش الــرب  واصــلت البعثــة املــشاركة يف تنفيــذ ا   - ١٨

للمقاومة، وتوفري الدعم اللوجسيت لقـوة العمـل اإلقليميـة التابعـة لالحتـاد األفريقـي، والـيت هـي                    
كما واصلت املشاركة يف استخدام األصول اجلويـة مـع قـوة األمـم املتحـدة             . اآلن قيد التشغيل  

 ملكاتـب االتـصال التابعـة هلـذه القـوة يف ملكـال              األمنية املؤقتة ألبيي، وتقدمي الـدعم اللوجـسيت       
وبغـرض إنـشاء اآلليـات الالزمـة للتعـاون التـشغيلي واالسـتراتيجي، مبـا يف ذلـك                   . وواو وجوبا 

اآللية املشتركة لرصد احلدود والتحقق منها، عقـدت قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي                    
ة املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف          وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان والعملي      

نـوفمرب، كمـا عقـدت اجتمـاع متابعـة          / تشرين الثـاين   ٣٠دارفور اجتماعا مشتركا يف جوبا يف       
واتفقت البعثات الثالث على إنشاء جمموعات عمـل سـتجري مباحثـات            . فرباير/ شباط ١٨يف  

  .ى أساس منتظمعلى أساس شهري، وتعيني جهات تنسيق، وتبادل املعلومات عل
    

  احلالة األمنية  -خامسا  
  إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان    

ــانون األول٢١يف   - ١٩ ــسمرب / كـ ــر    ٢٠١٢ديـ ــشعيب لتحريـ ــيش الـ ــوات اجلـ ــقطت قـ ، أسـ
 مــستأجرة مــن متعاقــد مــدين روســي، Mi-8الــسودان طــائرة هليكــوبتر تابعــة للبعثــة مــن طــراز 

كانــت يف مهمــة اســتطالع للمواقــع الــيت ميكــن اســتخدامها كمهــابط للطــائرات قــرب  حينمــا 
. ولقــي مجيــع أفــراد طــاقم الطــائرة األربعــة مــصرعهم يف احلــادث. ليكوانقــول بواليــة جــونقلي

واّدعى اجليش الشعيب لتحرير السودان أنه اعتقد خطأ أهنا كانت طائرة تابعة للقوات املـسلحة               
وأرسلت البعثـة مـذكرة احتجـاج تـدين     .  املليشيات املتمردة بإمدادات السودانية تزود مجاعات  

واعتـذر الـرئيس    . وأصـدرت أيـضا بيانـا عامـا يـدين احلـادث           . احلادث بعبارات شديدة اللهجة   
وأثـارت ممـثليت اخلاصـة     . كري باسم حكومته، وقدم تعازيه إىل احلكومة الروسية وأُسر الضحايا         

عـرب عـن بـالغ القلـق إزاء هـذا العمـل             تاحلكومـة، أوال لكـي      املسألة مرارا مع أعلى مستويات      
ــر الــسودان، داعيــ غــري املقبــول مــن جانــب اجلــ    إىل إجــراء حتقيــق واٍف يف ةيش الــشعيب لتحري

احلادث، مث للحث على اإلسراع بتسليم البيانات اليت اسُتعيدت من مسجالت بيانـات الرحلـة             
ــ. اجلويــة والتعجيــل باالنتــهاء مــن التحقيقــات   ــة إىل  وُس لمت مــسجالت بيانــات الرحلــة اجلوي

وحتقـق احلكومـة يف احلـادث       . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١أجهزة الطريان املدين الروسية يف      
عمالً بلوائح منظمة الطريان املدين الدويل، عالوة على حتقيقات داخلية جيريها كل من اجلـيش               

ــس التحقيــق التــابع لألمانــة       ــشعيب لتحريــر الــسودان وجمل ــة لألمــم املتحــدة  ال واتفقــت .  العام
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السلطات الروسية وسلطات جنوب السودان على جدول زمين لتقدمي تقارير التحقيـق األوليـة              
  .مايو/يف أيار

  
  نشاط اجلماعات املسلحة    

، استولت اجلماعة املسلحة املواليـة      )S/2012/820(على حنو ما ورد يف تقريري السابق          - ٢٠
مـــي إىل قبيلـــة املـــوريل، علـــى مواقـــع يف حمليـــة بيبـــور يف أواخـــر  لديفيـــد يـــاو يـــاو، الـــذي ينت

ــذه       . أغــسطس/آب ــني ه ــوع اشــتباكات متكــررة، وإن كانــت حمــدودة النطــاق، ب ــد بوق وأفي
ويف . ديـسمرب /نوفمرب وكانون األول  /اجلماعة واجليش الشعيب لتحرير السودان يف تشرين الثاين       

ه اجلماعـة املـسلحة مواقـع دفاعيـة بدائيـة       مـن أعـضاء هـذ    ١٠٠نوفمرب، أقـام    / تشرين الثاين  ١٩
ويف اليـوم نفـسه، جنـح أفـراد اجلـيش الـشعيب املوجـودين يف                . قرب قاعـدة البعثـة يف ليكوانقـول       

ويف .  جنـــدي٢٠٠يـــه مـــا يربـــو علـــى املنطقـــة يف طـــرد هـــذه اجلماعـــة إثـــر هجـــوم شـــارك ف
يليـشيا مـسلحة كمينـا    نوفمرب، نصبت عناصر يـشتبه يف انتمائهـا إىل مجاعـة م   /تشرين الثاين  ٢٢

استهدف قوات اجليش الشعيب الـيت كانـت يف طريقهـا مـن بيبـور إىل ليكوانقـول، ممـا أدى إىل                      
وأســفر كمــني آخــر اســتهدف قــوات اجلــيش . مقتــل جنــدي واحــد مــن جنــود اجلــيش الــشعيب

الشعيب، اليت كانت يف طريقهـا مـن مانيـابول إىل قمـرك، عـن مقتـل جنـدي مـن جنـود اجلـيش                     
 / كـانون األول ٦ و ٥تفيد التقارير بأن دوريات تابعة للجيش الشعيب تعرضـت، يف          الشعيب، و 

ديــسمرب، إلطــالق نــار مــن قبــل عناصــر يــشتبه يف انتمائهــا إىل مجاعــة ميليــشيا متمــردة خــارج  
ورغم أن معظم هذه اهلجمات استهدف اجليش الشعيب، فـإن اهلجـوم الـذي اسـتهدف                . قمرك

ديسمرب واهلجوم الذي شنه اجليش الـشعيب الحقـا ردا عليـه،            / كانون األول  ٢١سوق بيبور يف    
ويف . بع للبعثـة يف حمليـة بيبـور    مـدين علـى اللجـوء إىل جممـع قاعـدة الـدعم التـا             ٢٠٠أجربا حنو   

يناير، لقي اثنان من املـدنني واثنـان مـن أعـضاء اجلماعـات املـسلحة مـصرعهم                  /كانون الثاين  ٨
مـــن اجلماعـــات املـــسلحة يف مشـــال  عيب وعناصـــر يف تبـــادل إلطـــالق النـــار بـــني اجلـــيش الـــش 

  .بيبور سوق
نوفمرب، تعرضت دورية هنرية تابعـة للبعثـة كانـت يف طريقهـا مـن           / تشرين الثاين  ٦ويف    - ٢١

ومل يسفر ذلـك اهلجـوم عـن        . بلدة بيبور إىل ليكوانقول إىل إطالق نار من قبل عناصر مسلحة          
نوفمرب، زعم أهنـا موجهـة مـن ديفيـد          / الثاين  تشرين ١٨وتلقت البعثة رسالة يف     . خسائر بشرية 

واُتخذت تدابري وقائيـة وُعـزز قـوام        . ياو ياو، تطلب من البعثة إخالء ليكوانقول يف اليوم التايل         
ومراعاة الرتفاع احتياجـات محايـة املـدنيني يف قمـرك ومانيـابول، فـضال               . القوات التابعة للبعثة  

إعادة إمداد القـوات يف ليكوانقـول بعـد إسـقاط طـائرة             عن القيود األمنية واللوجستية املرتبطة ب     
 / كــانون الثــاين١٩اهلليكـوبتر التابعــة للبعثــة، نقلـت البعثــة قواهتــا مــن ليكوانقـول إىل بيبــور يف    
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وتعكف البعثة على النظر يف خيارات مواقع النشر اجلديدة، آخذة يف االعتبـار متطلبـات      . يناير
  .احلماية يف جونقلي

إلقناع ياو ياو بإلقـاء الـسالح وقبـول العفـو الـذي عرضـته عليـه احلكومـة                   ويف مسعى     - ٢٢
جمــددا، حــث الــرئيس كــري زعمــاء قبيلــة املــوريل علــى الــسفر إىل بيبــور للتحــاور مــع يــاو يــاو    

يناير، يـسرت البعثـة سـفر أكثـر مـن           / كانون الثاين  ١٨ويف  . وشباب املوريل الذين انضموا إليه    
لفـوا باسـتهالل أنـشطة التواصـل مـع اجملتمعـات احملليـة وإقامـة               زعيما من زعمـاء املـوريل كُ       ٥٠

  .اتصاالت مع ياو ياو
يمس كوبــورين، أحــد قــادة مجاعــة    ديــسمرب، قــام النقيــب جــ   / كــانون األول٢ويف   - ٢٣
وكُلفـت قواتـه مبهمـة تـوفري        .  مقاتـل  ٢٠٠يـاو، بتـسليم نفـسه إىل اجلـيش الـشعيب بـصحبة               ياو

ينــاير، / كــانون الثــاين٢٧ومــع ذلــك، ففــي . ن بلــدة بيبــوراألمــن وتــسيري دوريــات يف جــزء مــ
حــدثت مــشادة بــني كوبــورين واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف ســوق بيبــور أفــضت إىل  
إطالق نار واسع النطاق من جانب قوات اجليش الشعيب أسفر عن مقتل ثالثة مـدنيني وجـرح                 

ــازل، وهــو مــا حــدا بنحــو      ــة آخــرين وحــرق عــشرات املن  مــدين إىل اللجــوء إىل  ٢ ٥٠٠ثالث
  .معسكرات البعثة ملدة ثالثة أيام

داك كويــث، املنتمــي إىل قبيلــة “ الــنيب”ودة ـــــرة املــشمولة بــالتقرير عــــــوشــهدت الفت  - ٢٤
ديـسمرب،  / كانون األول  ١٧ويف  . نوير، إىل حملية أكوبو الواقعة قرب احلدود مع إثيوبيا         -لوو  

ث واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف حمليـة دينقـوك           اندلعت اشتباكات بني مجاعة داك كوي     
 جنـود يف    ٧ شخـصا لقـوا مـصرعهم فيهـا مـن بينـهم              ١٦احملاذية للحدود اإلثيوبيـة، وذكـر أن        

ينــاير، أســفر القتــال الــذي انــدلع بــني  / كــانون الثــاين٢ويف . اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان
لية أورور عن إصابة أربعة من جنـود        اجليش الشعيب لتحرير السودان ومجاعة داك كويث يف حم        
  .اجليش الشعيب لتحرير السودان جبراح وأسر اثنني آخرين

  
  العنف القبلي    

أدت خطط والية غرب حبر الغزال الرامية إىل نقل مقر سـلطات حمليـة واو إىل منطقـة                    - ٢٥
ففــي . ٢٠١٢ديــسمرب /البقــارة إىل انــدالع سلــسلة مــن االضــطرابات يف واو يف كــانون األول

ديــسمرب، أقــام شــباب قبيلــة الفرتيــت حــواجز علــى الطــرق  / كــانون األول٧ إىل ٤الفتــرة مــن 
وردا علـى ذلـك، ألقـى أفـراد         .  شـاحنة  ٦٠الرئيسية املؤدية إىل واو، ممـا أدى إىل احتجـاز حنـو             

 / كـانون األول ٨وعمدت قـوات األمـن، يف     . قوات األمن القبض على عدد من شباب القبيلة       
  .إزالة تلك احلواجز بالقوة، مما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين على األقلديسمرب، إىل 
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ديسمرب، أطلقت قوات األمن النار على جمموعـة مـن املتظـاهرين            / كانون األول  ٩ويف    - ٢٦
العزل يف واو كانوا يتظاهرون احتجاجا على اسـتخدام قـوات الـشرطة املفـرط للقـوة يف اليـوم                    

ويف .  جبــراح يف تلــك احلادثــة٢٤ألقــل مــصرعهم وأصــيب  أشــخاص علــى ا٩ولقــي . الــسابق
أعقــاب ذلــك، تــصاعد إىل أعمــال عنــف قبلــي اجتاحــت مدينــة واو مــا كــان يف البدايــة أشــبه   

 / كــانون األول١٦ويف . خبــالف بــني حكومــة الواليــة وبعــض القبائــل علــى نقــل مقــر احملليــة   
قـرب واو، سـت جثـث ألفـراد        ديسمرب، استعادت سلطات الوالية، يف منطقـة فرجالـة الواقعـة            

من قبيلة الدينكا، مما أدى إىل اندالع أعمال عنـف انتقاميـة مـن قبـل الـدينكا ضـد الفرتيـت يف          
ــسمرب/ كــانون األول١٩واو يف  ــه   . دي ــا جمموع ــارير أن م ــوا يف  ٢٤وذكــرت التق  شخــصا قتل

 /ألول كـانون ا   ١٩ويف  . فرجالة، ولكن البعثة مل تتمكن مـن التحقـق مـن صـحة هـذه األرقـام                
ديسمرب، ازداد تدهور احلالة األمنية يف واو، حيث قـام شـباب مـسلحون يتـراوح عـددهم بـني                    

 شخـصا علـى     ٦٥وتفيد األنباء بإصـابة     .  شاب بإضرام النار يف منازل ومتاجر      ٣٠٠ إىل   ٢٠٠
  .  مدين جملمع البعثة ملدة ثالثة أيام٥ ٠٠٠وجلأ حنو .  آخرين١٠األقل جبراح ومقتل 

الزيــارة الــيت قــام هبــا نائــب وزيــر الداخليــة إىل واو يف وضــع حــد ألعمــال   وســاعدت   - ٢٧
ديــسمرب، عــاد املــدنيون الــذين كــانوا قــد جلــأوا إىل جممــع  / كــانون األول٢٢وحبلــول . العنــف

ديـسمرب،  / كـانون األول   ٢٤ودعا الرئيس كـري، يف أثنـاء زيارتـه إىل واو يف             . البعثة إىل ديارهم  
  .ؤولني عن أعمال العنف هذه سيقدمون إىل العدالةإىل املصاحلة وأكد أن املس

ديسمرب، جلأت حكومة الوالية إىل االعتقاالت سـيما بـني أفـراد            /وبنهاية كانون األول    - ٢٨
 مـا زالـوا رهـن    ٥٣فربايـر، أفيـد بـأن    / شـباط ٢١ويف . قبيلة الفرتيت، مما أدى إىل جتـدد التـوتر      

ــر وتناولــت مــع  / شــباط٦ و ٥و يف وزارت ممــثليت اخلاصــة وا . االحتجــاز يف ســجن واو  فرباي
حاكم الواليـة أوجـه القلـق الـيت تـساوره إزاء احلالـة يف واو، ودعـت إىل املـصاحلة بـني القبائـل                      

فربايـر،  / شـباط  ١٨ويف  . ومراعاة األصول القانونية بالنـسبة لألفـراد احملتجـزين بـصورة تعـسفية            
عينـهم وزيـر العـدل يف حكومـة جنـوب           نقلت البعثة إىل واو، بوالية حبـر الغـزال، ثالثـة قـضاة              

وأُبقي علـى وجـود البعثـة املعـزز يف واو باعتبـار          . السودان من أجل التعجيل مبحاكمة املعتقلني     
  .ذلك تدبريا من تدابري بناء الثقة يف صفوف املدنيني

ويف أماكن أخرى، أدى ارتفاع عدد حوادث سـرقة املاشـية يف بدايـة موسـم اجلفـاف                    - ٢٩
وأبلــغ عــن أهــم غــارات هنــب املاشــية الرئيــسية يف منطقــة    . ديــد مــن األشــخاص إىل مقتــل الع

الواليــات الــثالث الــيت تــشمل واليــة الــبحريات وواليــة الوحــدة وواليــة واراب، باإلضــافة إىل  
 / كـانون الثـاين    ١٨ إىل   ١٦ويف رمبيك، بوالية البحريات، وخالل الفتـرة مـن          . والية جونقلي 

 وقعــت بــني عــشريتني مــن قبيلــة الــدينكا عــن أعمــال عنــف   ينــاير، أســفرت االشــتباكات الــيت 
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 جرحيا يف أعقـاب تبـادل كثيـف إلطـالق           ٢٧ قتيال و    ٢٥خطرية أفادت احلكومة بأهنا أوقعت      
وال تزال هذه األرقام موضع خـالف، غـري أن          . يناير يف بلدة رمبيك   / كانون الثاين  ١٨النار يف   

وأعلـن  . ع احمللي خلـصت إىل أرقـام أعلـى بكـثري         التحقيقات اليت أجرهتا البعثة يف صفوف اجملتم      
حاكم الوالية عن عملية فورية وإلزامية لرتع السالح يف مقاطعيت كوبيت ورمبيـك املركـزيتني            

وُنـشرت تعزيـزات اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان،            . وعن وقف احلوار مع الـشباب والرعـاة       
ــة جلنــوب الــسودان وشــرطة    ــة، يف  وانــضمت إليهــا قــوات الــشرطة الوطني ــاء الربي ــة األحي  محاي

ويف أواخـر   . مسعى السـتعادة النظـام، وهـو مـا أرغـم املهـامجني علـى التقهقـر إىل خمـيم املاشـية                     
 مــن شــباب النــوير املــسلحني ٣ ٠٠٠ينــاير، يف واليــة الوحــدة، أُفيــد بــأن زهــاء /كــانون الثــاين

 علــى واليــيت نظمــوا صــفوفهم وجتمعــوا يف حمليــة ماينــديت هبــدف شــن غــارات لنــهب املاشــية 
وأُحبطت تلك الغارات بفضل اإلنذار املبكر الذي تلقته البعثة والـسلطات           . واراب والبحريات 

احملليــة، وتــدخل قــوات شــرطة جنــوب الــسودان واجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف الوقــت  
املناســب، حيــث قامــت تلــك القــوات بقطــع إمــدادات الغــذاء وامليــاه، ممــا أجــرب الــشباب علــى  

  . من حيث أتواالعودة
ـــ    - ٣٠ ــصعيد للعنـــف يف رمبي ــذا التـ ــاب هـ ــوما يف   ويف أعقـ ــري مرسـ ــرئيس كـ ــدر الـ ك، أصـ
وصــدر مرســوم . ينــاير يقــضي بتنحيــة حــاكم واليــة الــبحريات عــن منــصبه /كــانون الثــاين ٢٢

ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢٩ويف  . رئاسي آخر يف اليوم التايل يقضي بتعيني حاكم مؤقـت للواليـة           
يـة املؤقـت خطابـا إىل مـواطين رمبيـك أعلـن فيـه أنـه يعتـزم إصـدار عـدد مـن               وّجه حـاكم الوال   

املراسيم اليت من شأهنا أن تكفل توفري األمن من خالل عدد من التدابري، منـها فـرض جـزاءات                   
وأثـارت بعـض   . صارمة على ُسـّراق املاشـية وتـسجيل األسـلحة الناريـة الـيت يف حـوزة املـدنيني            

.  شواغل إزاء تـضييق احليـز الـسياسي، ولكنـها أُلغيـت منـذ ذلـك احلـني                  التدابري اليت أُعلن عنها   
  .وترصد البعثة احلالة عن كثب

ــانون          - ٣١ ــو يف ك ــة موفول ــة يف حملي ــة األمني ــدهورت احلال ــتوائية، ت ــرب االس ــة غ ويف والي
 نتيجة وصول أعداد كبرية من الرعاة املنتمني إىل قبيلة دينكا أتـوت قـادمني            ٢٠١٣يناير  /الثاين

. من حملية غرب يرول، والية البحريات، ذكر فيما بعد أهنم سرقوا ماشية من قبيلة دينكـا أقـار                 
فرتـا مـن واليـة الـبحريات إىل واليـة      ) دينكا أتـوت ودينكـا أقـار     (وتفيد التقارير بأن اجلماعتني     

ونظـرا حملدوديـة قـدرات شـرطة جنـوب الـسودان يف             . غرب االستوائية هربا من أعمال العنـف      
ية، أعربت حكومـة واليـة غـرب االسـتوائية عـن قلقهـا البـالغ إزاء التهديـد الـذي يطرحـه                       الوال

  .احتمال وقوع مواجهة بني اجلماعتني
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ذلـك أن أفـراد قبـيليت       . وعانت عملية السالم اجلامعة يف جونقلي من نكسات خطـرية           - ٣٢
سبب عــدم  نــوير يف واليــة جــونقلي يــشعرون بــأهنم بــاتوا معرضــني للخطــر بــ  -مــوريل ولــوو 

اكتمال تنفيذ عملية نزع سالح املـدنيني، وبالتـايل عـدم اتـساقها، وعـدم تـوفري اجلـيش الـشعيب          
ويتهم البعض قبيلـة مـوريل، الـيت مل      . لتحرير السودان وشرطة جنوب السودان محاية كافية هلم       

 / كــانون األول١٧ويف . ُيــرتع ســالحها بعــد بــصورة فعليــة، مبواصــلة شــن هجمــات عليهمــا  
، عقدت ممثليت اخلاصة اجتماعا مع جتمع زعماء القبائل يف والية جونقلي شـددت فيـه                ديسمرب

غـري أن اجلهـود الـيت بذلتـها حلـث           . على أمهية املبادرات الرامية إىل دعم جهود السالم والتنمية        
الشركاء يف التنمية على تنفيذ مـشاريع لبنـاء الـسالم مـن أجـل دعـم عمليـة الـسالم واملـساعدة                       

  .لولة دون االنزالق من جديد إىل العنف القبلي، متخضت عن نتائج حمدودةعلى احلي
 نـوير والـدينكا،     -وأدى ارتفاع أعمال هنب املاشية يف املناطق اليت تقطنها قبيلتـا لـوو                - ٣٣

إىل وقوع خسائر كبرية يف األرواح وإىل تفاقم حدة التـوتر بـني هـاتني القبيلـتني وقبيلـة مـوريل                   
 / شـباط ٨ويف . الذي ميكن أن جيعل جونقلي ترتلق إىل أزمـة أعمـق وأعنـف        يف والية جونقلي    

 نوير الذين كانوا ينقلون ماشـيتهم مـن والقـاك، حمليـة أكوبـو،      -فرباير، تعرض أفراد قبيلة لوو     
 جنـديا مـن     ٣٦إىل هنر السوباط حبثا عن الكأل يف موسم اجلفاف، والذين كانوا حتت حراسـة               

قــّدرت الــسلطات احملليــة عــدد و. دان، هلجــوم يف منطقــة والقــاكاجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسو
ــ ــهم  ١١٨ بنحــو ىالقتل ــسودان    ١٤ شخــصا، مــن بين ــر ال ــشعيب لتحري ــديا مــن اجلــيش ال .  جن

وذهب فريق حتقيق تابع للبعثـة إىل       . وأفادت السلطات احمللية أيضا بسرقة عدد كبري من املاشية        
 قــربا ٥٦والحــظ الفريــق وجــود . والقــاك كيلــومترا مــن ٥٥موقــع اهلجــوم الواقــع علــى بعــد  

 جثة مل يتم دفنها، وماشـية نافقـة،         ٢٢جديدا احتوى بعضها على أكثر من جثة، باإلضافة إىل          
ا، يبـــدو أن اهلجـــوم أوقـــع زهـــاء  ورغـــم أن التحقيـــق مـــا زال جاريـــ . وأمتعـــة مرتليـــة مبعثـــرة

اهلجـوم ودعـا قبيلـة      فرباير، زار نائب الرئيس، ريك مـشار، موقـع          / شباط ١٧ويف  . قتيل ١٠٠
فرباير، زارت ممثليت اخلاصة أيضا حملـييت       / شباط ١٩ويف  .  نوير إىل اإلحجام عن االنتقام     -لوو  

  .والقاك وبيبور، وحث اجملتمعات احمللية أيضا على ضبط النفس
ــتباكات، يف      - ٣٤ ــدلعت اشـ ــتوائية، انـ ــط االسـ ــة وسـ ــاي، واليـ ــانون األول١٦ويف يـ  / كـ

ــة كــاكو   ــسمرب، بــني قبيل ــى      دي ــزاع عل ــسبب ن ــدينكا ب ــة ال ا وســكان ينتمــي معظمهــم إىل قبيل
ويف والية وسط االستوائية أيضا، أُفيـد بـأن نزاعـا           .  مرتال ٥٣األراضي، حيث أحرق أكثر من      

 كــانون ١٨علــى األراضــي بــني قبــيليت نــوير واملنــداري يف جوبــا أدى إىل مقتــل شخــصني يف    
  .ديسمرب/األول
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  تنفيذ والية البعثة  -سادسا  
واصلت ممثليت اخلاصة املشاركة مع نائب رئيس اجلمهورية يف رئاسـة اآلليـة املـشتركة                  - ٣٥

ــة    ــة البعث ــة بتنفيــذ والي ــة، واملعني وركــزت املناقــشات علــى حتــول جهــاز   . بــني احلكومــة والبعث
الشرطة الوطنية جلنوب السودان وكفالة مواءمته مع اإلصالح الشامل لقطـاع األمـن، وجهـود     

والتسريح وإعادة اإلدماج، وتدابري اإلنذار املبكر والتخطـيط للطـوارئ مـن أجـل              نزع السالح   
ــوات      ــاق مركــز الق ــهاكات اتف ــاف، وانت ــدنيني خــالل موســم اجلف ــة امل ــق  . محاي واســتمر الفري

االستشاري التابع للبعثة، وهو منتدى استشاري يتـألف مـن ممـثلني بـارزين مـن جمتمـع جنـوب                   
 البعثـة بـشأن تعزيـز فعاليـة مؤسـسات إنفـاذ القـانون، وإرسـاء                 السودان، يف إسداء املـشورة إىل     

  .األمن يف مجيع أحناء البلد، وعملية املصاحلة الوطنية املتوخاة
  

  توطيد البعثة    
ــا مـــن     - ٣٦ ــة حاليـ ــألف العنـــصر املـــدين للبعثـ ــا، و  موظفـــ٨٥٢يتـ ــا ١ ٣٥٣ا دوليـ  موظفـ

 يف املائــة، ١٦غر تــصل إىل ت شــوا مــن متطــوعي األمــم املتحــدة، مــع معــدال  ٣٨٨ و وطنيــا،
ــة، و ١٧ و ــوايل ٣١ يف املائـ ــى التـ ــة، علـ ــوىل الق .  يف املائـ ــد تـ ــواء  وقـ ــوة، اللـ ــد للقـ ــد اجلديـ ائـ

  .جونسون ساكي من غانا، مهام منصبه دياليل
 منـها   ٨ موقعـا،    ١٣وتواصل البعثة إنشاء قواعد دعـم احملليـات، حيـث ُيـستخدم اآلن                - ٣٧

ابويتـــا، وناصـــر، ومريــدي، وملـــوط، ونيمـــويل، وراجـــا،  إيــزو، وك (مناِســبة للنـــشر الكامـــل  
حاليـا  ) قوك ماشار، وبـيـبور، وطمـربة، وتـورايل، ويـرول        (، وتضطلع املواقع األخرى     )والرنك

 يـوم للوفـاء مبتطلبـات النـشر      ١٠٠وقـد ُوضـعت خطـة مـدهتا         . مبهام النشر التناويب والدوريات   
 تقوم هبـا البعثـة إىل مواقـع قواعـد دعـم احملليـات        وُتمكِّن الرحالت اجلوية املنتظمة اليت    . الكامل

من وصول السلطات احمللية وسلطات الواليات إىل تلك احملليات، وخباصة يف موسم األمطـار،              
وُتمكّن موظفي األمم املتحدة مـن املـشاركة يف أنـشطة بنـاء القـدرات، وبنـاء الـسالم، وبـسط                     

ن تكون سبعة مواقع يف طور اإلعداد، ليبلـغ         يونيه، من املتوقع أ   /وحبلول حزيران . سلطة الدولة 
 موقعــا ٣٥ومــن املتوقــع أن تكــون اجملموعــة الكاملــة املؤلفــة مــن   .  موقعــا٢٠العــدد اإلمجــايل 

ويف غــضون ذلــك، أحــرز برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيــضا   . ٢٠١٦جــاهزة حبلــول عــام 
ة لالشـتراك يف املواقـع مـع قواعـد          تقدما يف تشييد البوابات اجملتمعية التسع عشرة األوىل الالزمـ         

كابويتـا، ومريـدي، ونيمـويل،      (دعم احملليات، ومـن املتوقـع أن تـدخل البوابـات الـست األوىل               
  .٢٠١١مارس /طور التشغيل الكامل حبلول هناية آذار) والرنك، وتورايل، ويرول
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  اإلنذار املبكر والتخفيف من حدة النـزاعات    
ها لإلنذار املبكـر بالنــزاعات، وهـي تنـاقش ترتيبـات الـربط              واصلت البعثة تطوير نظام     - ٣٨

وإضافة إىل ذلك، بـدأت البعثـة عمليـتني هـامتني لـردع النــزاعات               . بنظام اإلنذار املبكر الوطين   
وتــستجيب كلتــا العمليــتني لتــصاعد  . Longhorn وعمليــة Acanthiteومعاجلتــها، ومهــا عمليــة  

سرقة املاشية، وما ينجم عن ذلـك مـن ضـرورة زيـادة             أعمال العنف القبلـي وحوادث اإلغارة ل     
وبوصــفها . الــبحريات، والوحــدة، وواراب: التنــسيق يف مجيــع أحنــاء منطقــة الواليــات الــثالث 

 Acanthiteالذراع العسكري للعملية اليت تشارك فيها قوات من ثالث كتائـب، مشلـت عمليـة                
املاشـية مـن أجـل ردع العنـف وبـث           القيام بدوريات طويلة املدة وبزيارات إىل جتمعـات رعـي           

 التكميلية إىل التمكني من إجيـاد اسـتجابات         Longhornوهتدف عملية   . الثقة يف نفوس السكان   
ــة منــسقة للعنــف القبلـــي وظــاهرة اإلغــارة لــسرقة املاشــية يف مجيــع أحنــاء منطقــة       وحلــول حملي

 بـني مكاتــب البعثــة يف  الواليـات الــثالث مـن خــالل اإلنـذار املبكــر وتبــادل املعلومـات بانتظــام    
  .الواليات الثالث والسلطات احمللية

  
  العنصر العسكري    

ــر، بلــغ قــوام العنــصر العــسكري   / شــباط١٩يف   - ٣٩  فــردا مــن أصــل القــوام  ٦ ٦٢٠فرباي
ــالغ    ــه الب ــأذون ب ــهم  ٧ ٠٠٠امل ــرد، من ــشاة، و   ٤ ٩٣٠ ف ــوات امل ــن عناصــر  ١ ٣٦٣ مــن ق  م

ومت االنتـهاء   .  مـن ضـباط االتـصال العـسكري        ١٤٢ من ضباط األركان، و      ١٨٥التمكني، و   
 أثنـاء الفتـرة     Mi-17من إدخال وحدة رواندية للطريان جمهزة بثالث طائرات عمودية من طراز            

. املشمولة بالتقرير لتقدمي املساندة اجلويـة احلامسـة إىل البعثـة يف واليتـها املتعلقـة حبمايـة املـدنيني                   
، بالوصــول ٢٠١٣واليتــها حبلــول منتــصف عــام  وتتوقــع البعثــة بلــوغ احلــد األقــصى لقــوات   

املرتقب لـسريتني هندسـيتني مـن اهلنـد ومجهوريـة كوريـا، فـضال عـن فـصيلة هنديـة للعمليـات                       
وقــد تطلّــب التحــدي املتمثــل يف بنــاء قواعــد عمليــات الــسرايا خــالل موســم  . املتعلقــة بــالنفط

صف القــوة منتــشرا يف مواقــع األمطــار دون القــدرة اهلندســية الــيت مت الوعــد هبــا أن يظــل حنــو نــ
املنغوليـة  “ امليدانيـة اخلفيفـة   ”مؤقتة، وتسبب يف تأخري املواعيد املقررة لتناوب السرايا اهلندسية          

  .والنيبالية والرواندية
  

  عنصر الشرطة    
 فـردا مـن أصـل القـوام املـأذون بـه       ٥٤٩فرباير، بلغ قوام عنصر الشرطة     / شباط ٢٠يف    - ٤٠

ن يف الواليــات العــشر مجيعهــا،  مــن الــدول األعــضاء، ومنتــشري ٣٨ن  فــرد، ميثلــو٩٠٠البــالغ 
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مت         .  موقعا مت حتديدها لقواعد دعم احملليـات       ٢٣يف ذلك    مبا
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وقـد ُسـّجل   . تسجيل جهاز الشرطة الوطنيـة جلنـوب الـسودان يف مجيـع أحنـاء الواليـات العـشر           
ــة  ــش   ٤٩ ٣٢٧قراب ــاز ال ــراد جه ــن أف ــة    م ــات إلكتروني ــدة بيان ــوا يف قاع ــة وأُدرج . رطة الوطني

وقـد مشلـت هـذه العمليـة        . وسيعقـب تلك العملية إصـدار بطاقـات اهلويـة جلميـع أفـراد اجلهـاز              
ــة قــوائم مرتبــات املــوظفني، وشــطب أمســاء املــوظفني     ــها، ووضــع أســاس  “ الومهيـــني”تنقي من

  .إلحداث عملية حتويل يف جهاز الشرطة
ديـــسمرب، بـــدأت شـــرطة األمـــم املتحـــدة برناجمـــا تـــدريبيا متعـــدد  /األولويف كـــانون   - ٤١

السنوات لفائدة القوات املساعدة التابعة جلهاز الـشرطة الوطنيـة جلنـوب الـسودان، مت تكريـسه         
وقـد أصـبحت وحـدة احلمايـة الدبلوماسـية التابعـة            . ملهام إدارة النظام العام ومكافحـة الـشغب       

ــا، وقــ   ــاز تعمــل اآلن يف جوب ــة   للجه ــدريب مــن البعث ــدعم وت ــشئت ب وســتتلقى الوحــدة  . د أن
  .التدريب املستمر أثناء العمل يف موقع مشترك مع شرطة األمم املتحدة

  
  القدرات النهرية    

ــع        - ٤٢ ــة وصــوهلا إىل املواق ــز إمكاني ــة لتعزي ــسعي إىل إدخــال قــدرات هنري ــة ال تواصــل البعث
تابعة لفريق األمم املتحدة القطـري، وتـستمر        وقد مت حتديد وتقييم القوارب الصغرية ال      . احلرجة

  .املشاورات من أجل إتاحة هذه األصول للبعثة
  

  املشاريع السريعة األثر    
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نفــذت البعثــة مــشاريع ســريعة األثــر لتحــسني تقــدمي    - ٤٣

 مـن تنفيـذ مـشروع    وأعـّد موئـل األمـم املتحـدة املرحلـة الثانيـة       . اخلدمات على صـعيد احملليـات     
أنابيب املياه للمجتمعات احمللية يف واليـات جـونقلي، والـبحريات، وواراب، يف حـني يـسَّـرت                 

  .املشاريع اليت تنفذها اليونيسيف إنتاج األثاث املدرسي يف والية جونقلي
  

  محاية املدنيني    
بط حبـوادث  من أجل التصدي للتصاعد اجلديد يف العنف القبلــي، الـذي كـثريا مـا يـرت           - ٤٤

: اإلغــارة علــى املاشــية، كثفــت البعثــة دورياهتــا العــسكرية، ســواء يف منطقــة الواليــات الــثالث 
الـــبحريات والوحـــدة وواراب، أو يف املواقـــع الرئيـــسية يف واليـــة جـــونقلي، لـــردع العنـــف        

وواصــلت البعثــة أيــضا رصــد قــضايا احلمايــة مــن خــالل قيــام أفرقــة . واهلجمــات علــى املــدنيني
ويف أعقــاب أعمــال العنــف الــيت شــهدهتا واو   . بزيــارات إىل املنــاطق العاليــة املخــاطر متكاملــة 

وبـيـــبور، والــيت قامــت خالهلــا البعثــة حبمايــة اآلالف مــن املــدنيني يف قواعــدها، وضــعت البعثــة 
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مبادئ توجيهية وخطط طوارئ الستقبال املدنيني الـذين قـد يطلبـون اللجـوء إىل مرافـق البعثـة                   
  .اتأثناء النـزاع

واستمرت البعثة يف تنفيذ برنامج للتدريب على محاية املدنيني على نطاق البعثـة، وهـو         - ٤٥
وتقـيم البعثـة أيـضا      .  من مكاتب البعثة يف الواليـات      ١٠ من أصل    ٧برنامج قُّدم حىت اآلن إىل      

شراكة مع الواليات املتحدة األمريكية لتيسري تدريب حماكاة قـائم علـى أسـاس الـسيناريوهات                
وقــد زارت بعثــة حتــضريية مــشتركة بــني الواليــات املتحــدة واألمــم  . احملتملــة يف محايــة املــدنيني

  .يناير/ كانون الثاين١٧ إىل ١٥املتحدة جوبا يف الفترة من 
  

  محاية األطفال    
واصلت البعثة واليونيسيف مساعدة احلكومة على تنفيذ خطـة العمـل املنقحـة املتعلقـة                 - ٤٦

ويف . يش الـــشعيب لتحريـــر الـــسوداناج مجيـــع األطفـــال املـــرتبطني بـــاجلبتـــسريح وإعـــادة إدمـــ
نــوفمرب، التــزم اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان بــسن تــدابري عقابيــة ُوضــعت /تــشرين الثــاين ٦

  .بالتعاون مع البعثة ضد ضباط اجليش الشعيب الذين جيندون األطفال أو حيتلون املدارس
 مـــن األطفـــال ٣٣ واليونيـــسيف يف لــــّم مشـــل ويف واليـــة جـــونقلي، ســـاعدت البعثـــة  - ٤٧

 أطفــال آخــرين مــن جــيش الــرب  ٩املخــتطفني ســابقا، ويف واليــة غــرب االســتوائية، مت إنقــاذ  
 مـن األطفـال الـذين       ١٥٧وواصلت األمم املتحدة تقدمي املـساعدة يف إعـادة إدمـاج            . للمقاومة

ل محايــة األطفــال إىل ســبق اإلفــراج عنــهم مــن اجلماعــات املــسلحة، وقــدمت التــدريب يف جمــا 
  .ضباط من اجليش الشعيب وموظفي العدالة اجلنائية

  
  العنف اجلنسي املرتبط بالنـزاعات    

واصــلت البعثــة تقــدمي التــدريب بــشأن العنــف اجلنــسي يف حــاالت النـــزاع للمــوظفني    - ٤٨
والوحــدات العــسكرية لتطــوير القــدرة علــى الرصــد واإلبــالغ بــشأن العنــف اجلنــسي املــرتبط    

وجيري التحقيق حاليا يف حاالت حدثت يف واليات جونقلي، ومشال حبر الغـزال،             . لنـزاعاتبا
  .والوحدة، وأعايل النيل، وواراب، وغرب حبر الغزال

  
  العدالة واملؤسسات اإلصالحية    

واصلت البعثة دعم احلكومة يف تعزيز نظم العدالـة املدنيـة والعـسكرية، وإهنـاء ممارسـة                   - ٤٩
وقد قام كل مـن اجلهـاز القـضائي يف جنـوب الـسودان، ووزارات            . سفي املطول االحتجاز التع 

العدل، والداخليـة، والـدفاع، واألمـن الـوطين واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بتفعيـل فريـق                     
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رفيع املستوى معين بالسياسات ملعاجلة االحتجاز التعسفي املطول وتعزيز إمكانية الوصـول إىل             
  .حماكم متنقلة، يف مجلة أمورالعدالة من خالل إنشاء 

وبغية املساعدة على احلد من االحتجاز التعسفي املطـول، قـدمت البعثـة الـدعم الـتقين                   - ٥٠
وبعــد جنــاح جتربــة جملــس اســتعراض احلــبس  . لالســتعراض املنــتظم حلــاالت احلــبس االحتيــاطي

شأت البعثـة   االحتياطي لألحداث يف سجن جوبا للحد من احتجاز األحداث قبل احملاكمة، أنـ            
ينـاير، وذلـك   /جمالس الستعراض احلبس االحتياطي يف ملكال، ورمبيك، وواو يف كانون الثاين        

بالتعــاون مــع مكتــب الواليــات املتحــدة املعــين بالــشؤون الدوليــة للمخــدرات وإنفــاذ القــانون    
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساعدت البعثة سـلطات جنـوب الـسودان علـى       . واليونيسيف

  . من حاالت االحتجاز التعسفي املطول٦٥٠ ما يقرب من حل
وعلى الرغم مـن أن األوضـاع يف الـسجون ال تـزال بالغـة الـصعوبة بـسبب الـنقص يف                 - ٥١

األغذية الناجم عن التقشف، أُحرز تقدم يف تسجيل وفحص مـوظفي دائـرة الـسجون الوطنيـة                 
وبـدعم مـن    . منـها “ لومهيــني ا”هبدف تصحيح حجم قائمة املرتبات وشـطب أمسـاء املـوظفني            

البعثة، اكتملت تلك العملية اآلن يف واليات وسط االستوائية، والـبحريات، وواراب، وبـدأت    
وقــدمت البعثــة الــدعم الــتقين يف صــياغة قــانون   . يف نفــس الوقــت يف الواليــات الــسبع املتبقيــة 

يـد األطفـال واحـتالل      السجون، ونظام السجون، والتوجيهات العقابية العامة املتعلقة حبظـر جتن         
وقامت البعثة ومديرية القضاء العسكري للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بزيـارات               . املدارس

مــشتركة إىل مجيــع مرافــق االحتجــاز العــسكرية التابعــة جلــيش التحريــر الــشعيب، واشــتركتا يف   
ونظمــت . كتابــة تقريــر إىل قيادتــه العليــا قــدمتا فيــه توصــيات بــشأن حتــسني اإلدارة والظــروف

 مــن أفــراد الــشرطة العــسكرية للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف   ٣٥البعثــة تــدريبا لفائــدة  
  .جماالت التحقيقات، واالعتقاالت، وإجراءات التفتيش واملصادرة، وإدارة السجون

  
  حقوق اإلنسان    

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أجــرت البعثــة حتقيقــات يف سلــسلة مــن االنتــهاكات      - ٥٢
. مة حلقــوق اإلنــسان املبلــغ عنــها، ممــا ينــذر بتــدهور يف احلالــة العامــة حلقــوق اإلنــسان    اجلــسي

وعالوة على ذلك، واجهت البعثة عقبـات خطـرية يف إطـار عملـها يف جمـال حقـوق اإلنـسان،                     
وإضـافة إىل ذلـك،     . يف حني حالت الظروف األمنية دون إجراء التحقيقات يف بعض احلـاالت           

تجزين يف عدد من احلاالت قيوداً على قدرة البعثة على التحقـق مـن              فرض منع الوصول إىل احمل    
  .املعلومات

 شخصا على يد اجليش الـشعيب  ١٣ويف والية جونقلي، جتري البعثة التحقيق يف مقتل           - ٥٣
ويـزعم اجلـيش   . ديسمرب يف مقاطعة غومورك مبحلية بيبور   / كانون األول  ٤لتحرير السودان يف    
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أن هؤالء األفراد قد نصبوا كمينـا إلحـدى الـدوريات يف منطقـة قريـة                الشعيب لتحرير السودان    
ويثري هذا احلادث، الذي يبدو أنه ينطوي ظاهريا على تنفيذ اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة                . لوتو

وتزعم تقارير أخـرى غـري مؤكـدة أن ثـالث           . على عدد كبري من املدنيني، القلق بشكل خاص       
 / كـانون األول   ٢٣عيب لتحرير الـسودان النـار علـيهن يف          نساء قد قتلن عندما أطلق اجليش الش      

  .وأعلن الرئيس سلفا كري ميارديت عن إجراء حتقيق يف احلادثني. ديسمرب
وبدأت البعثة التحقيقات يف االنتـهاكات املزعومـة حلقـوق اإلنـسان وحـوادث العنـف                  - ٥٤

ــ/ شــباط١٩ويف . ديــسمرب/الــيت وقعــت يف واو يف كــانون األول  ــر، بل غ العــدد التراكمــي فرباي
ــق بأعمــال العنــف    ــا يتعل ــيهم ضــباط جهــاز    ١٣٢للمحتجــزين يف م ــردا يف اجملمــوع، مبــن ف  ف

الــشرطة الوطنيــة جلنــوب الــسودان وحــراس الــسجون وضــباط محايــة األحيــاء الربيــة واإلطفــاء   
وقـد لوحظـت بعـض التطـورات        . وأعضاء يف اجلمعية التشريعية للوالية ومسؤولون حكوميون      

ــارة الــيت قامــت هبــا ممــثليت اخلاصــة إىل واو يف    املــشجعة يف فربايــر، / شــباط٦ و ٥ أعقــاب الزي
ويـشمل ذلـك إطـالق      . ومشاركة سلطات الوالية يف وقت الحق، وكـذلك احلكومـة الوطنيـة           

سراح عدد من احملتجزين، وبدء اإلجراءات القضائية من قبل القضاة الذين عينهم وزير العـدل               
  .ديسمرب/تعلقة باحلوادث اليت وقعت يف كانون األوللالستماع إىل القضايا امل

وتتواتر يف مجيع أحناء جنـوب الـسودان شـواغل متزايـدة بـشأن حـاالت احتجـاز دون                     - ٥٥
توجيه ُتهم أو مراجعـة قـضائية، مشلـت مـواطنني وصـحفيني أجانـب وغريهـم ممـن ُينظـر إلـيهم                       

خصيات يف احلكومة، مبا يف ذلـك       وقد ساور البعثة وكبار الش    . على أهنم من منتقدي احلكومة    
الرئيس، بالغ القلق أيضا إزاء نزعة تناقص االحترام للحق يف حرية التعبري، كمـا يتـضح أساسـا                  

وممـا أبـرز هـذه      . من عمليات االعتقال واالحتجـاز التعـسفية والتهديـدات والرقابـة والتخويـف            
هورين وهـو دينـغ تـشان أوول    الشواغل قيام أفراد جمهويل اهلوية بقتل أحد كتاب األعمدة املش     

ــانون األول٥يف  ــسودان      / كـ ــوب الـ ــع جنـ ــشدة جمتمـ ــه بـ ــذي أدانـ ــل الـ ــو العمـ ــسمرب، وهـ ديـ
وأمر الرئيس بـإجراء حتقيـق يف عمليـة         . واملسؤولون احلكوميون واجملتمع الدويل على حد سواء      

  .القتل، وهو ما جيري حاليا
علــى مــشروع جــدول األعمــال نــوفمرب، وافــق جملــس الــوزراء / تــشرين الثــاين١٢ويف   - ٥٦

الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أعدته جلنة حقوق اإلنسان جبنوب السودان بـدعم مـن مفوضـية     
وحيــدد جــدول األعمــال، الــذي ســيعرض علــى اجلمعيــة التــشريعية الوطنيــة    . حقــوق اإلنــسان

. نللتداول، خطة عمل راميـة إىل محايـة حقـوق اإلنـسان والنـهوض هبـا، وتعزيـز سـيادة القـانو                     
وواصلت البعثة تقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومة يف عملية التصديق علـى املعاهـدات الدوليـة          

نـوفمرب، صـوت جنـوب الـسودان يف اجلمعيـة العامـة لألمـم               / تشرين الثـاين   ٢٨ويف  . واإلقليمية
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، ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٤ويف  . املتحدة لصاحل وقف العمل بعقوبة اإلعدام على الصعيد العـاملي         
  .وقعت احلكومة على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

ُعقــدت اجللــسة االفتتاحيــة جمللــس املفوضــية الوطنيــة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة    - ٥٧
ــرئيس، يف    ــة إطــالق ب. نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٤اإلدمــاج، الــيت يرأســها نائــب ال ــامج وبغي رن

متماسك لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، كـرر اجمللـس التأكيـد علـى أن املؤسـسات                   
األمنيــة الرئيــسية األربــع، وهــي مفوضــية نــزع الــسالح والتــسريح واإلدمــاج، ووزارة الــدفاع    
وشؤون قـدماء احملـاربني، ووزارة الداخليـة، ووزارتـا خـدمات األحيـاء الربيـة واألمـن الـوطين،                    

وقد أبلغت املفوضية اآلن رمسيا بأن املرحلـة        . مواءمة خططها واستراتيجياهتا اإلصالحية   يلزمها  
ــا      ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــامج ن ــن برن ــة األوىل م ــتبدأ يف   التجريبي ــل س ــاج يف مابي دة اإلدم

. مـارس /ومن املقرر أن يكتمل بناء املرفق االنتقايل حبلول هنايـة آذار          . ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٥
خطــة إلعــادة اإلدمــاج يف إطــار املرحلــة التجريبيــة األوىل لربنــامج نــزع الــسالح وقــد وضــعت 

وميكـن أن يـشارك برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه               . والتسريح وإعادة اإلدماج يف مابيل    
وال تزال هنـاك    . من شركاء األمم املتحدة يف مشروع جترييب الحق يف بارياك، بوالية جونقلي           

احلكومـة، يف إطـار برنـامج التقـشف، علـى متويـل الربنـامج، واالسـتمرار يف                  شواغل إزاء قدرة    
  .تسديد مرتبات القوات اليت سيتم تسرحيها

  
  إصالح القطاع األمين    

ــة جلنــوب        - ٥٨ ــة الوطني ــسياسة األمني ــصياغة املــسؤولة عــن إعــداد ال ــة ال ــة جلن دعمــت البعث
. لـوطين وصـعيد الواليـات واحملليـات       السودان عن طريق تيسري إجراء املشاورات على الصعيد ا        

كما واصلت البعثة تقدمي الدعم التقين إىل جلان أمـن الواليـات، مبـا يف ذلـك إنـشاء أماناهتـا يف                       
ودعمت أيـضا إنـشاء آليـات تنـسيق الرقابـة يف القطـاع األمـين علـى مـستوى                    . الواليات السبع 

الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن       وعملت البعثـة مـع جلنـة الـصياغة املعنيـة باألسـلحة              . الواليات
أجــل وضــع أنظمــة وإجــراءات تــشغيل موحــدة لوســم األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة     

  .وتسجيلها وتعقبها
  

  إجراءات مكافحة األلغام    
 باأللغــام والــشركاء مــسحا مشــل    أجــرت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة       - ٥٩

ومت شـراء آالت تطهـري األلغـام، وتركيبـها علـى            . دةكيلومترا من الطرق يف واليـة الوحـ        ٣٢٦
مركبات قيادة القافلة، مما مسح للبعثة واملنظمات اإلنسانية بسرعة الوصول إىل الطـرق الـيت قـد           



S/2013/140  
 

13-24586 19 
 

 متـرا مربعـا مـن األراضـي الزراعيـة           ١ ١٥٨ ٨٣١وجرى تطهري حنـو     . جيري زرع األلغام فيها   
 فــرد دروس توعيــة مبخــاطر  ٤٣ ٩٠٠ن  واليــات، يف حــني تلقــى أكثــر مــ ١٠مــن األلغــام يف 

واآلن يشترك أفراد إدارة إجراءات األمـم املتحـدة املتعلقـة باأللغـام وتنفيـذها يف املوقـع                . األلغام
  .مع السلطة الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام بغرض تقدمي التوجيه الالزم

  
  تنفيذ خطة دعم بناء السالم    

مــة، طلبــت البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري  عقــب إجــراء مــشاورات مــع احلكو  - ٦٠
 ماليني دوالر الثـنني مـن املنجـزات         ١٠احلصول على أموال من مكتب دعم بناء السالم مببلغ          

التـدريب  : اخلمسة عشرة ذات األولوية يف خطـة دعـم بنـاء الـسالم الـيت جيـري تنفيـذها، ومهـا                     
توزيــع امليــاه يف املنــاطق املعرضــة    املهــين وحمــو األميــة لــدى الــشباب؛ وبنــاء احلفــر ومراكــز        

  . لألزمات
    

  احلالة اإلنسانية واالنتعاش والتنمية  -سابعا   
ظلــت حالــة الالجــئني وارتفــاع مــستوى انعــدام األمــن الــداخلي املتعلــق ببــدء موســم      - ٦١

اجلفاف واستمرار انعدام األمن الغذائي من التحديات اإلنـسانية الرئيـسية يف جنـوب الـسودان                
 عملية إنسانية جارية يف مجيـع أحنـاء جنـوب       ٣٠وكانت هناك   . فترة املشمولة بالتقرير  خالل ال 

، ٢٠١٢نـوفمرب  /ويف هنايـة تـشرين الثـاين   . ٢٠١٢ديـسمرب  /السودان حبلول هناية كـانون األول   
 مليــون ٢,٧قــدمت األمــم املتحــدة والــشركاء يف جمــال العمــل اإلنــساين املــساعدة الغذائيــة إىل 

ومع ذلك، أبلغت معظم منـاطق البلـد عـن حتـسنات            . نعدام األمن الغذائي  شخص يعانون من ا   
  .أكتوبر/طفيفة يف احلصول على الغذاء مع بداية موسم احلصاد يف تشرين األول

واســتمر وصــول الجــئني مــن واليــيت جنــوب كردفــان والنيــل األزرق يف الــسودان إىل   - ٦٢
 مــن الوافــدين اجلــدد يف كــانون  ٧ ٠٠٠جنــوب الــسودان مبعــدل متزايــد، مــع مــا يزيــد علــى   

وحتـسنت  . ٢٠١٣ينـاير  / من الوافدين اجلدد يف كانون الثـاين ٨ ٠٠٠ديسمرب، وحوايل   /األول
. األوضاع اإلنسانية يف مواقـع الالجـئني، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتـوافر امليـاه والـصرف الـصحي                     

ــة، فــضال عــن معــدل الوفيــات األ      ويل الــذي وطــرأت حتــسينات كــبرية علــى مؤشــرات التغذي
ومع ذلـك، شـهد تفـشي التـهاب الكبـد مـن الفئـة هـاء أكثـر مـن                     . اخنفض دون عتبة الطوارئ   

فرباير، ممـا اسـتوجب التـدخل       / حالة وفيات حبلول منتصف شباط     ١٢٥ حالة ووقوع    ٦ ٦٧٠
وظــل األمــن يف مواقــع الالجــئني يف واليــيت  . الــسريع لــوزارة الــصحة ومنظمــة الــصحة العامليــة 

وأطلـق زعمـاء    . لنيل مدعاة للقلق بسبب وجود األسلحة يف خميمات الالجئني        الوحدة وأعايل ا  
خميمات الالجـئني األربعـة يف بـونج وحمليـة مابـان وواليـة أعـايل النيـل محلـة للتـرويج ملخيمـات               
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ينــاير يف بــونج وحمليــة مابــان وواليــة أعــايل النيــل،  /خاليــة مــن األســلحة يف هنايــة كــانون الثــاين
الطابع املدين للمخيمات؛ وقد حتقق من هذه احلملـة حكومـة واليـة أعـايل               وذلك بغية استعادة    

  .النيل، بدعم من البعثة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
وأسفر انعدام األمن عن تقييد الوصـول إىل اجملتمعـات احملليـة احملتاجـة، مبـا يف ذلـك يف                      - ٦٣

ــل     ــبحريات والوحــدة وأعــايل الني ــات جــونقلي وال ــزال والي ــذل . وواراب وغــرب حبــر الغ وتب
 شخص من املـشردين     ١٢ ٠٠٠املنظمات اإلنسانية قصاراها من أجل تقدمي املعونة إىل حوايل          

يف مقاطعة بيبور يف والية جونقلي، الذين تضرروا من االشتباكات الواقعة بني اجلـيش الـشعيب                 
 عــن ارتفــاع مــستويات وأبلغــت املنظمــات اإلنــسانية. لتحريــر الــسودان واجملموعــات املــسلحة

ويف . تــدخل الــسلطات وقــوات األمــن يف أعماهلــا، مبــا يف ذلــك حــاالت التخويــف واملــضايقة  
ــة علــى       ــة أو قــوات األمــن العوائــق البريوقراطي العديــد مــن احلــاالت، فرضــت الــسلطات املدني
ن العمليــات اإلنــسانية، وشــرعت يف اختــاذ إجــراءات ضــد العــاملني يف جمــال تقــدمي املعونــة الــذي

ــثلني  نــوفمرب علــى مــا ال يقــل عــن   /وقــد ألقــي القــبض منــذ تــشرين الثــاين  . تــرى أهنــم غــري ممت
عاملني يف جمال تقدمي املعونة أو احتجازهم بصفة مؤقتة، وطُرد ما ال يقل عـن أربعـة مـن                    مثانية

  .بعض الواليات
يف إطـار   واستكملت عملية حتديد أولويات املهام احلكومية األساسية بقيـادة احلكومـة              - ٦٤

نــوفمرب بــدعم مــن األمــم املتحــدة  / يف تــشرين الثــاين٢٠١٤-٢٠١٣برنــامج التقــشف للفتــرة  
ديـــسمرب، استـــضافت جنـــوب / كـــانون األول١٩ إىل ١٧ويف الفتـــرة مـــن . واجلهـــات املاحنـــة

وأبلغـت احلكومـة    . السودان الفريق التوجيهي املعين باحلوار الدويل بشأن الـسالم وبنـاء الدولـة            
 بأهنــا سـتقوم باســتعراض خطـة تنميــة جنــوب   ٢٠١٣فربايـر  / شــباط١دة رمسيـا يف  األمـم املتحــ 

ومبجـرد اسـتكمال    . ٢٠١٦يونيـه   / حزيـران  ٣٠ ومـدها حـىت      ٢٠١٣-٢٠١٢السودان للفترة   
خطة التنمية املنقحة، من املتوقع أن تعمل احلكومة مع الشركاء بـشأن اتفـاق الـصفقة اجلديـدة                  

  .لدعم عملية التنفيذ
 عائــدا مــن جنــوب الــسودان يف عــام  ١٥٥ ١٩٧ملنظمــة الدوليــة للــهجرة  وســجلت ا  - ٦٥

وكانــت معظــم حــاالت العــودة تلقائيــة بــسبب االفتقــار إىل  . ، معظمهــم مــن الــسودان٢٠١٢
، يعـد اجملتمـع اإلنـساين    ٢٠١٣ويف عـام  . متويل اجلهات املاحنة واحلكومة لعمليات النقل املنظم     

  .ذين سيصلون إىل جنوب السودان من العائدين اإلضافيني ال١٢٥ ٠٠٠لـ 
ــك، املــدخل الرئيــسي        - ٦٦ ــسبل يف الرن ــذين تقطعــت هبــم ال ــدين ال وقــد ارتفــع عــدد العائ

. ســبتمرب/ فــردا يف منتــصف أيلــول١٤ ٣١٤ فــردا مــن ١٩ ٣١٣للعائــدين مــن الــسودان، إىل 
وقد أسفر عدم كفاية احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية إىل تعـرض العائـدين بـصورة مطـردة           
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ــدهورة  ــهجر   . إىل الظــروف املت ــة لل ــة الدولي ــت املنظم ــل     وتول ــن أجــل نق ــساعدة م ــيم امل ة تنظ
 وكـانون   ٢٠١٢نـوفمرب   / من فئات العائدين األشد ضعفا يف الرنك بني تـشرين الثـاين            ٢ ٦٣٥
 مــن أشــد األفــراد ضــعفا جــوا بــشكل مباشــر مــن  ١ ٣٢٠، بينمــا مت نقــل ٢٠١٣ينــاير /الثــاين

  .اخلرطوم إىل أويل أو واو
    

  املسائل الشاملة يف البعثة  -ثامنا   
  اإلعالم    

واصــلت البعثــة أنــشطـة التواصــل يف مجيــع الواليــات العــشر مــن أجــل تعزيــز التوعيــة      - ٦٧
وزادت إذاعـة   . بواليتها، يف الوقت الذي أشركـت فيـه وسائط اإلعالم يف التعريف بـأنـشطتها           

قبال براجمها اإلذاعية ليصـل إىل مجـاهري أوسـع    مرايا التابعة لألمم املتحدة مـن توسيع نطـاق است       
يف عدد من اجملتمعات احملليـة اجلديـدة، واختـذت ترتيبـات لنقــل أجهـزة إرسـال إذاعـة مرايـا يف                    

  .موقع واحد مع أبراج اهلواتف احملمولة مبا حيقق قدرا أكرب من استدامة البث اإلذاعي
  

  اعاتتنفيذ استعراض القدرات املدنية يف أعقاب النـز    
خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، وسَّــــعت البعثـــة فـــرص التعلُّــــم وتنميـــة القـــدرات    - ٦٨

ــوطنيني  ــى     . للمــوظفني ال ــد عل ــا يزي ــدريب م  موظــف وطــين يف  ١ ٥٠٠وجــرى حــىت اآلن ت
  .جماالت اإلدارة، والتنظيم، والقيادة، ومواضيع تقنية وفنية أخرى

  
  السلوك واالنضباط    

ديسمرب، شرعت البعثـة يف     / كانون األول  ٢١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٥يف الفترة من      - ٦٩
وجــرى خــالل فتـــرة . التوعيــة املكثفــة جلميــع موظفيهــا بــشأن االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني 

 مــن املــوظفني املــدنيني والعــسكريني وشــرطة األمــم املتحــدة يف ٣ ٦٣٦ســبعة أســابيع تــدريب 
ثال من فريق األمم املتحدة القطري، واحلكومة واجملتمـع        مم ٥٨٨مجيع الواليات العشر، ومعهم     

املــدين ســيقومون بــدورهم بتــدريب مــوظفني آخــرين مــن أجــل تعزيــز الــوعي باالســتغالل           
  .واالنتهاك اجلنسيني

  
  املرأة والسالم واألمن    

قدمت البعثة الدعم التقين إىل املنظمات النسائية اليت تـستعرض الدسـتور االنتقـايل مـن              - ٧٠
ل تقــدمي توصــيات إىل اللجنــة الوطنيــة ملراجعــة الدســتور بــشأن حيــازة املــرأة للممتلكــات     أجــ

ــهائي، واحلاجــة إىل       ــات يف الدســتور الن ــزواج للفتي ــها، وإدراج ســـن ال ــا ووراثت ــا فيه وحتكمه
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وواصــلت البعثــة وهيئــة . تنــسيق القــوانني العرفيــة والتــشريعية حلمايــة حقــوق النــساء والفتيــات 
للمـرأة تـوفري التـدريب للحكومـة والـدوائر األمنيـة بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور                األمم املتحدة   

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥اجلنساين، وكذلك تقدمي الدعم إىل احلكومة لتنفيذ قرار جملس األمن 
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
خـالل   مـن عناصـر التغـيري الوطنيـة وتابعـت تواصـلها، مـن        ٢٧٥قامت البعثة بتدريب    - ٧١

 مــن ٤٦ ٠٠٠اإليــدز، الــذي مشــل أكثــر مــن /محــالت التوعيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
وواصل برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة              . موظفي احلكومة واجلنود  

  .البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب تقدمي دعمه اخلاص ببناء القدرات إىل احلكومة
  

  وظفنيأمن امل    
ــستمرة        - ٧٢ ــشطة املـ ــشمالية واألنـ ــدود الـ ــاطق احلـ ــة يف منـ ــة املتقلبـ ــة األمنيـ ــكلت احلالـ شـ

للجماعات املسلحة يف واليـة جـونقلي خمـاطر بالنـسبة ملـوظفي األمـم املتحـدة، شـأهنا يف ذلـك                      
شــأن الزيــادة يف معــدالت اجلرميــة، ال ســيما أعمــال الــسطو املــسلح وعمليــات االختطــاف، يف 

 / كـانون األول   ٢١وبعـد إسـقاط الطـائرة العموديـة للبعثـة يف            . احلضرية يف البلـد   بعض املراكز   
  .ديسمرب، استعرضت على وجه االستعجال تدابري السالمة اجلوية وزادت يف تعزيزها

فرباير، هدد أفراد من اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان ومفـوض حمليــة              / شباط ١٨ويف    - ٧٣
ــة    ــا مــن أربع ــاي طاقمــا عــسكريا مكون ــة لوحــدة الطــريان     ي ــة تابع ــة طــائرة عمودي ــراد برفق  أف

الرواندي هبطت يف ياي، والية وسط االستوائية، واحتجزوهم ملدة ساعتني ونـصف الـساعة،              
وأفـرِج عـن   . على الـرغم مـن التنـسيق املـسبق للبعثـة مـع اجلـيش الـشعيب للـسودان قبـل الرحلـة              

البعثـة علــى تنظـيم بــرامج توعيــة   واتفقـت احلكومــة و . الطـاقم بعــد تـدخل مقــر اجلـيش الــشعيب   
وتدريب إجبارية جلميع أجهزة األمن بـشأن واليـة البعثـة، واتفـاق مركـز القـوات، وامتيـازات                   
وحــصانات مــوظفي األمــم املتحــدة، والتزامــات جنــوب الــسودان مبوجــب الــصكوك القانونيــة  

رئيس أيــضا وقــرر نائــب الــ . الدوليــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان  
الدعوة إىل عقد اجتمـاع اسـتثنائي لآلليـة املـشتركة للحكومـة والبعثـة ملناقـشة التـدابري الالزمـة                     

  .لوقف انتهاكات اتفاق مركز القوات
أكتــوبر /ويف مــا يتعلــق مبوظــف شــؤون حقــوق اإلنــسان الــذي طــرِد يف تــشرين األول   - ٧٤

 كـانون   ٢٥ويف  . رها األصـلي  ، وعلى الرغم من طعون إضافية، متسكت احلكومة بقرا        ٢٠١٢
يناير، جرى احتجاز موظفني لشؤون حقوق اإلنـسان واسـتجواهبما لعـدة سـاعات علـى         /الثاين

يد املخابرات العسكرية عندما ذهبا إىل أحد مكاتبها من أجل عقد اجتمـاع يف نطـاق أدائهمـا     
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مت التأكيـد هلـا   وأثارت ممثليت اخلاصـة هـذه املـسألة مـع أعلـى مـستويات احلكومـة و             . لواجباهتما
  .على أنه ستتخذ خطوات من أجل ضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه احلوادث

  
  اجلوانب املالية    

، ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢١ باء املؤرخ    ٦٦/٢٤٣اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ٧٥
ــغ  ــة يف الف ٨٣٩ ٤٩٠ ٠٠٠مبلـ ــتمرار البعثـ ــن   دوالر السـ ــرة مـ ــوز١تـ ــه / متـ  إىل ٢٠١٢يوليـ
، بلغت األنصبة املقررة غـري املـسددة      ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٧ويف  . ٢٠١٣يونيه  /رانحزي ٣٠

أمــا جممــوع األنــصبة املقــررة املــستحقة جلميــع  .  مليــون دوالر٢٧٨,٥حلــساب البعثــة اخلــاص 
 / شــباط٢٧ويف .  مليــون دوالر٢ ٩٩٩,٤عمليــات حفــظ الــسالم فبلغــت يف التــاريخ نفــسه  

القوات واملعدات اململوكة للوحدات إىل حكومات البلـدان        ، مت تسديد تكاليف     ٢٠١٣فرباير  
ســبتمرب / أيلــول٣٠ و ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٣١املــسامهة بقــوات، للفتــرة املنتهيــة يف  

  .، على التوايل، وفقا جلدول التسديد الربع سنوي٢٠١٢
    

  مالحظات  -تاسعا   
 العنـف القبلــي يف رمبيـك،    يساورين القلق إزاء االندالع األخـري حلـوادث جديـدة مـن        - ٧٦

وواو، ويــاي، وعــودة ظهــور نزاعــات تارخييــة تقـــف وراء تلــك األحــداث، وكــذلك تواصــل   
الغارات الفتاكة هبـدف سرقة املاشية مما يفضي إىل إدامة أمـد دوامـة العنـف يف واليـة جـونقلي             

الـيت اختـذهتا    وعلى الرغم من أنـين أشـعر بالتـشجيع إزاء اإلجـراءات             . ومنطقة الواليات الثالث  
احلكومة يف الوقت املناسب واملتمثلة يف إرسال أفرقة رفيعـة املـستوى مـن جوبـا ملعاجلـة العنـف        

ينـاير يف   / كـانون الثـاين    ٢٧ديسمرب يف واو واحلادث الذي وقع يف        /الذي وقع يف كانون األول    
غـارات الفتاكـة    بـيـبور، فـإن اجلهود الراميـة إىل كـسـر احللقـات املفرغـة مـن العنـف القبلــي وال                  

هبدف سرقة املاشية تظل عمومـا ذات طـابع مؤقـت، وال تـزال احللـول الدائمـة للتهديـد الـذي                      
ومن الضروري أن تبذل احلكومة جهودا أكـرب ملعاجلـة   . تشكله اجلماعات املسلحة بعيدة املنال   

يـاة  األسباب اجلذرية لعدم االسـتقرار يف واليـة جـونقلي، حيـث أودت غـارة لـسرقة املاشـية حب                   
ــبحريات والوحــدة   / شــباط٨ شــخص يف ١٠٠حنـــو  ــثالث، ال ــر، ويف منطقــة الواليــات ال فرباي

 شاب مسلح القيام بغارة كان من املمكن أن تفـضي           ٣ ٠٠٠وواراب، حيث حاول أكثر من      
وأحث أيضا شركاء جنوب السودان يف التنمية علـى تقـدمي الـدعم             . إىل أزمة ذات أبعاد كبرية    

. ء السالم للجهود الرامية إىل حتقيق االستقرار يف املناطق املعرضـة للنــزاع            الضروري املتعلق ببنا  
ويقتضـي األمر قيام األطراف األخـرى باسـتثمارات كـبرية، ومواصـلة البعثـة تقـدمي الـدعم مـن                
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أجل مساعدة احلكومة على بسط سلطتها وتطـوير قـدرهتا علـى الـتحكم يف املنـاطق املـضطربة                   
  .مجيع أحناء إقليمهابوجـه خاص، بل وأيضا يف 

وقد اختذت البعثة إجراءات جديرة بالثناء مـن أجـل محايـة اآلالف مـن املـدنيني الـذين                     - ٧٧
غـري أن البعثـة تواجـه    . قاموا باللجوء إىل خميماهتا خالل أعمال العنـف األخـرية يف بـيــبور وواو      

ــة املــدنيني، حــىت وهــي توا    صــل وضــع أدوات حتــديات كــبرية يف تنفيــذ واليتــها اخلاصــة حبماي
وعلــى وجــه اخلــصوص، فـــإن التــدابري األساســية واملــشددة  . واســتراتيجيات ابتكاريــة للحمايــة

لـسالمة الطـريان الــيت اختــذت يف أعقــاب إسـقاط الطــائرة العموديـة للبعثــة جعلـت االســتطالَع       
اجلوي ألغراض اإلنذار املبكـر أمـرا مـستحيال، وقيـدت القـدرة علـى االسـتجابة للحـوادث يف                     

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن جمــرد جــسامـة املهمــة مقارنــة بــاملوارد والقــدرات  . لوقــت املناســبا
  .املتاحة للبعثة وللحكومة يطـرح حتديات دائبـة

ومــن بواعــث القلــق تــأثر احلالــة األمنيــة يف جنــوب الــسودان نتيجــة للتــأخر يف تنفيــذ      - ٧٨
فقد أدت حالة اجلمود، الـيت      . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧اتفاقات التعاون مع السودان املؤرخة      

مـارس حينمـا اتفـق الطرفـان علـى تفعيـل املنطقـة احلدوديـة اآلمنـة                 / آذار ٨مت كسرها أخـريا يف      
واملرتوعة السالح وإنـشاء اآلليـة املـشتركة لرصـد احلـدود والتحقـق منـها، إىل زيـادة التـوترات                     

االفتقـار إىل الثقـة بـني البلـدين،         وتعكس إطالة حالـة اجلمـود       . واملناوشات يف املناطق احلدودية   
األمر الذي من شـأنه أن يعكـس مـسار االجتاهـات اإلجيابيـة الـيت حتققـت مـؤخرا، مبـا يف ذلـك                

مـارس، ال بـد مـن    / آذار٨ويف ظـل توقيـع اتفـاق       . خيص إدارة اهلجـرة املومسيـة عـرب احلـدود          ما
اصـة مـا يتعلـق منـها        بذل قصارى اجلهـود للمـضي قـدما يف تنفيـذ مجيـع اتفاقـات التعـاون، وخب                 

  .بالنفط واألمور االقتصادية األخرى
ومــن املتوقــع أن يكــون للتــأخري يف اســتئناف إنتــاج الــنفط آثــاره الكــبرية علــى الوضــع   - ٧٩

ت واالسـتثمارات العامـة،     وال تزال تدابري التقـشف املـايل تـؤثر سـلبا علـى اخلـدما              . االقتصادي
ــةيزيــد مــن تقلــيص فــرص النمــو االقتــصادي و   ممــا وإنـــين أحــث احلكومــة علــى اختــاذ   . العمال

اإلجــراءات الــضرورية لتحقيــق اســتقرار االقتــصاد، وخفــض اإلنفــاق غــري الــضروري، وإعطــاء 
كما أهيب باجلهات املاحنة أن تعزز التزامهـا بـدعم مجهوريـة     . األولوية للمهام األساسية للدولة   

  .جنوب السودان يف هذه املرحلة احلامسة
إلطالق الناجح للمفوضية الوطنية لالنتخابات، الـيت متثـل خطـوة حيويـة            وقد شجعين ا    - ٨٠

وبـالرغم مـن إدراكـي للتـدابري        .  التارخييـة  ٢٠١٥حنو إجناز األعمال التحضريية النتخابات عام       
التقــشفية اجلاريــة، فــإنين أشــجع احلكومــة علــى كفالــة تــوفري التمويــل واالحتياجــات التــشغيلية 

ضـطالع مبهامهـا؛ وسـيقدم تقريـري املقبـل توصـيات بـشأن الـدعم          للمفوضية لتمكينـها مـن اال     



S/2013/140  
 

13-24586 25 
 

، وذلـك   ٢٠١٥الذي ميكن أن تقدمه أسرة األمم املتحدة لألعمال التحضريية النتخابات عـام             
  .بعد إجراء مشاورات مع احلكومة

وينبغي للجنة الوطنية ملراجعة الدستور حتقيق املزيد من التقدم امللمـوس يف االضـطالع                - ٨١
وأرحب بتمديـد واليـة اللجنـة       . ها، واملشاركة يف التربية الوطنية والتوعية والتشاور العام       بواليت
 مـــن أجـــل إجـــراء املـــشاورات الـــشعبية وعمليـــات ٢٠١٤ديـــسمرب / كـــانون األول٣١حـــىت 

التواصل الالزمة لكفالة أن يأخذ الدستور الدائم يف االعتبـار آراء مجيـع شـرائح جمتمـع جنـوب           
  .بعد مشاورات وطنية واسعةالسودان ويعكسها، 

ويساورين شديـد القلق إزاء ما أُبلـِـغ عنـه مـن انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان يف                     - ٨٢
ومتثــل هــذه االنتــهاكات تطــورا . األشــهر األخــرية يف أحنـــاء جنــوب الــسودان األكثــر اضــطرابا

 خـالل عمليـات     مقلقا على حنو خاص وتثري شواغل حقيقية بشأن األخطار اليت تتهدد املدنيني           
وتثري القلق بشكل خاص االدعـاءات بارتكـاب عمليـات قتـل            . اجليش الشعيب لتحرير السودان   

خارج نطاق القانون، من قبيل تلك املرتكبة يف قرية لوتـو، قمرك، يف حملية بـيــبور، يف كـانون              
القـضايا  وال بـد من القيام على وجـه االستعجال بإكمـال التحقيقـات يف هـذه               . ديسمرب/األول

  .وغريها، واليت أمرت هبا أعلى مستويات احلكومة، وحماسبـة مرتكبيها
ــة التعــبري إزاء مــا يبــدو مــن تضعــضع ال أيــضا يــساورين القلــق و  - ٨٣ ــرام احلــق يف حري . حت
متثل حاالت االعتقال التعسفي، والتهديدات، واملراقبة والتخويف انتـهاكات خطـرية حلريـة              إذ

أن وسائط اإلعالم ال تـتعرض لتقلـيص حريتـها بـصورة منهجيـة ومـن           وعلى الرغم من    . التعبري
ـــه النقـــد،   ولــيس مقتــل  .يتعــرض الــصحفيون يف البلــد للخطــر بــصورة متزايــدة  إمكانيــة توجي

 سوى مؤشـر علـى هـذا االجتـاه الـذي يبعـث       الكاتب الصحفي أشعيـا دينغ أبراهام تشان أوول    
ن على اتباع اإلجراءات القانونية الواجبـة،       أحث سلطات جنوب السودا   إنين  و. على االنزعاج 

وكذلك كفالة أن حتمي مشاريع القوانني الثالثة بـشأن وسـائط اإلعـالم املعروضـة حاليـا علـى                   
  .اجلمعية التشريعية الوطنية ملناقشتها احلقوَق األساسية جلميع املواطنني يف اإلعراب عن آرائهم

، يف أجزاء من البلد، من عقبات تعتـرض سـبيل          ويساورين القلق إزاء ما تواجهـه البعثة       - ٨٤
اضطالعها بواليتها املتعلقة برصد حقـوق اإلنـسان والتحقيـق بـشأهنا واإلبـالغ عنـها، يف حـني                   

ــق يف حــاالت أخــرى     ــة دون التحقي ــت الظــروف األمني ــدعو لألســف احتجــاز    . حال ـــما ي وم
لــك بعــد طــرد  واســتجواب اثــنني مــن املــوظفني لــشؤون حقــوق اإلنــسان لعــدة ســاعات، وذ    

وعلــى غــرار ذلــك، . أكتــوبر املاضــي/موظـف أقــدم لــشؤون حقــوق اإلنــسان يف تــشرين األول 
جيب أن تزاح العقبات البريوقراطية اليت تعرقل عمليات تقدمي املعونـة، وأن تتوقـف التهديـدات                
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اليت تتعـرض هلـا املنظمـات غـري احلكوميـة ووكـاالت األمـم املتحـدة الـيت تعمـل مـع الـوزارات                         
  .نية من أجل تقدمي خدمات يكون السكان يف حاجة ماسة إليهااملع
. وأرحب بإنـشاء جملـس املفوضـية الوطنيـة لنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                    - ٨٥

ومع ذلك، يساورين القلق من أن قدرة احلكومـة علـى متويـل الربنـامج واحملافظـة علـى مرتبـات          
. دابري التقشف االقتصادي يف جنـوب الـسودان       القوات املقرر تسرحيها ستكون مقيدة يف ظل ت       

وأحث على زيادة إشراك اجلهات املاحنة من أجل دعم احلكومة يف تنفيذ برنامج نزع الـسالح                
  .والتسريح وإعادة اإلدماج

ــسودان اإلســقاط املأســاوي          - ٨٦ ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــات األم ــد عكــر صــفو عملي وق
إن أي هجـوم علـى مـوظفي        . ديـسمرب /كـانون األول   ٢١واملؤسف للطائرة العمودية للبعثة يف      
هذا احلادث يستحق الشجب على حنـو خـاص ألن          غري أن   األمم املتحدة وأصوهلا غري مقبول،      
وأدعو احلكومة إىل التعاون التـام يف تنفيـذ واليـة البعثـة،             . قوات األمن الوطين هي اليت ارتكبته     

ة، وكـذلك املـوظفني املـرتبطني هبـم،     وال سيما من خالل ضمان سـالمة مـوظفي األمـم املتحـد         
أحـث احلكومـة    إنـين   و. وأمنهم وحريتهم غري املقيدة يف التنقل يف مجيع أحنـاء جنـوب الـسودان             

على إكمال حتقيقها يف احلادث بطريقـة شـاملة ويف الوقـت املناسـب وحماكمـة املـسؤولني              بقوة  
  .عن هذه اجلرمية

، هيلدا فرافيورد جونسون، وكذلك املـوظفني       ويف اخلتام، أود أن أشكر ممثليت اخلاصة        - ٨٧
املدنيني والعسكريني وأفراد الـشرطة العـاملني يف البعثـة، علـى تفـانيهم يف خدمـة قـضية توطيـد                     

وباإلضـافة إىل ذلـك، أعــرب عـن امتنانــي لفريـق األمـم املتحـدة                 . السالم يف جنـوب الـسودان     
يـز التنميـة واالسـتقرار يف جنـوب         القطري وشركائه نظرا ملـا قـاموا بـه مـن عمـل مـن أجـل تعز                 

  .السودان، كما أعرب عن امتناين للدول األعضاء املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف البعثة
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